Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Korzenna, dnia ........................................
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................................................................................................
2. Oznaczenie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, w którym planuje się
wymianę źródła ciepła:
(Nr działki, adres) ............................................................................................................................
Określenie tytułu prawnego do nieruchomości: ................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Dane dotyczące wymiany:
1)

Istniejący rodzaj źródła ciepła:
Typ pieca/ kotła: ....................................................................................................................
Moc w kW ............................................................................................................................
Rodzaj i roczne zużycie paliwa w tonach lub m3 .....................................................................

2) Planowany rodzaj źródła ciepła1:
Typ pieca/ kotła: ....................................................................................................................
Moc w kW ............................................................................................................................
Rodzaj i roczne zużycie paliwa w tonach lub m3 .....................................................................
Uwagi:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3)

Modernizacja instalacji wewnetrznej - Tak/Nie (zakreślić tak lub nie)
4. Planowany termin realizacji inwestycji (miesiąc i rok - w latach 2018 -2019)
Rozpoczęcie: ............................................... zakończenie: .............................................................
5. Posiadam rachunek bankowy Nr ....................................................................................................

Zapoznałem/am się z regulaminem ustalającym zasady udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych
źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 przyjętym Uchwałą Nr .................................
Rady Gminy Korzenna z dnia .................................................. .
.........................................................
(podpis wnioskodawcy)
1

Możliwe źródła ciepła do instalacji: kocioł węgłowy, kocioł na biomasę, kocioł gazowy.
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Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np. aktualny Odpis z Ksiegi Wieczystej
(w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest jej wydruk);
2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu ustalającego zasady udzielanaia dotacji na
wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
3. Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do Regulaminu ustalającego zasady udzielania dotacji na
wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w przypadku
wnioskodawcy nie będącego właścicielem nieruchomości.
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